
REGULAMIN PARKINGU DOZOROWANEGO

„Parking Odlot”

1. Firma Conkret Sp. z o.o., właściciel parkingu przy ul. Aleja Krakowska 38 (zwany w 
dalszej części Właścicielem), zawiera umowy najmu miejsca postojowego z klientem 
(zwanym   w   dalszej   części   Użytkownikiem) na zasadach określonych niniejszymi 
warunkami i przepisami Kodeksu Cywilnego. 

2. Każdy   wjeżdżając   na   teren   parkingu   wyraża   bezwarunkową   zgodę   na   
postanowienia niniejszego "Regulaminu" i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania 
jego postanowień.

3. Regulamin dostępny jest do wglądu w biurze obsług i parkingu, oraz w widocznym 
miejscu przy wjeździe na parking.

4. Zawarcie   umowy   najmu   miejsca   postojowego   Użytkownika   parkingu   z   
Właścicielem parkingu następuje z chwilą wykupienia miejsca na terenie parkingu 
(czego dowodem jest bilet parkingowy). 

5. Opłaty za parkowanie pobierane są z góry (przed wydaniem biletu parkingowego) w 
systemie dobowym, według cennika ustalonego przez Właściciela. 

6. Opłata za parkowanie naliczana jest za każdą rozpoczętą dobę. 

7. Opłata za transfer na lotnisko lub z powrotem wynosi 50zł i jest wliczona w cenę 
parkowania. W przypadku powrotu z lotniska związanym np. z anulacją lotu, klient ma 
prawo do zwrotu opłaty za wynajem miejsca, pomniejszonej o koszt transferu. 

8. Cennik usług znajduje się na stronie https://parkingodlotwarszawa.pl

9. Ceny za usługi parkingowe
-   Podawane są cenami BRUTTO.
- Walutą za usługi parkingowe jest Złoty Polski.
- Walutą za usługi parkingowe jest Złoty Polski.

10.  Anulowanie rezerwacji jest bezpłatne do 24 godzin przed przyjazdem na parking.

11. Anulowanie rezerwacji :
- powyżej 24 godzin przed planowaną datą pozostawienie pojazdu - pełny zwrot zaliczki.

- 24 godziny lub mniej przed planowaną datą pozostawienia pojazdu- brak zwrotu 

zaliczki. 
Należy pamiętać, że zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku : 
- wcześniejszych zmian podróży (odwołanie lotów, rejsów, podróży pociągiem itp.): 
Państwa obowiązkiem jest poinformowanie Serwis Parking o wcześniejszych zmianach 
podróży lub zmianach w rozkładach jazdy. Serwis Parking nie ponosi 
odpowiedzialności za zaistniałe zmiany (np. odwołanie lotu, rejsu lub pociągu) i nie 
będzie uprawniony do wypłacenia zwrotu zaliczki .


-  zaparkowania na innym parkingu z powodu opóźnionego przyjazdu.

- zaparkowania na innym parkingu z racji nie znalezienia zarezerwowanego parkingu. 

Trasa dojazdu do parkingu jest dołączona do potwierdzenia rezerwacji, jak również jest 
łatwo dostępna na stronie parkingodlotwarszawa.pl .Państwa obowiązkiem jest 
posiadanie potwierdzenie rezerwacji, w którym to zawarte są szczegóły dotyczące 
Pańskiej podróży.
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-  braku potwierdzenia rezerwacji: Potwierdzenie rezerwacji wysyłane jest automatycznie 
pocztą elektroniczną lub SMSem. Państwa obowiązkiem jest skontaktowanie się z 
Serwis Parking w przypadku nie otrzymania potwierdzenia rezerwacji, a także w celu 
uzyskania wszelkich niezbędnych informacji.


12.Każdy kierowca pojazdu (Użytkownik) korzystający z parkingu bezwarunkowo 
zobowiązany jest do przestrzegania z regulaminu


13. Reklamacje

Serwis Conkret Sp. z o.o. ani operatorzy parkingu nie ponoszą odpowiedzialności za 
wady ukryte pojazdu. Reklamacje dotyczące niewykonania, nieprawidłowego wykonania 
usługi parkingowej lub uszkodzenia pojazdu muszą być pod rygorem nieważności 
zgłoszone obsłudze parkingu w formie pisemnej przed opuszczeniem parkingu w dniu 
wyjazdu.


14. W czasie wykonywania na parkingu manewrów parkowania Użytkownik (kierowca 
pojazdu) musi bezwzględnie uważać na pojazdy sąsiednie. Niedochowanie należytej 
staranności, bądź niezastosowanie się do poleceń obsługi skutkuje obciążeniem 
Użytkownika bezwarunkową i pełną odpowiedzialnością za poczynione szkody. 


15. Właściciel parkingu nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą 
wyższą (gradobicie, powódź, wichura, intensywne opady deszczu, itp.). 


16. Właściciel parkingu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 
gryzonie, ptactwo i inne zwierzęta niebędące zwierzętami należącymi do Właściciela 
parkingu. 


17. W przypadku niewłaściwego zaparkowania pojazdu, w szczególności jeśli spowoduje 
to utrudnienia w ruchu innych pojazdów, Klient wyraża zgodę na przestawienie pojazdu 
na własny koszt w wysokości 300zł. 


18. Sądem właściwym dla dochodzenia roszczeń wynikających z wykonywania umowy 
przechowania jest każdorazowo Sąd właściwy miejscowo dla Właściciela Parkingu. 



